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Fakultní nemocnice olomouc vypisuje v souladu s ust. 5 31 zákona 13412016 Sb.' o zadávání
veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu VZ-2O22_OOO46B s názvem:

,,24. a 25. Stent pankreatický plastov1Í"

1- lnformace o zadavateli:
Fakultní nemocnice olomouc, se sídlem l. P. Pavlova 1'85/6, ]1g Oo olomouc, lČo: 00098892
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem FNoL
kontaktní osoba: Kateřina štýbnarová, tel. 58B 444 g35, email: Katerina.Stvb na rova @ fnol.cz

2. Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky stentů pankreatických plastových dIe uvedených
minimálních technických podmínek, které jsou uvedeny v příloze č. 5 této ýzvy k podání nabídek -
Tabulka splnění m inimálních technických podm ínek.

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na dvě samostatné části
sa mostatně.

Hodnotit se bude každá část

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze
ilustrovat příklady vhodných řešenL ale poŽadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení, je
moŽné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají podobné vlastnosti a splňují požadovaný
medicínský účel.

V případě, že součásti předmětu plnění nebudou splňovat minimálnítechnické podmínky stanovené
zadávací dokumentací, bude účastnÍk ze zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel si vyhrazuje právo
ověřit správnost, úplnost a pravdivost v nabídce uvedených technických specifikací, a to na náklady
dodavatele. Zadavatel si v této souvislosti vyhrazuje právo na bezplatné dodání vzorků nabízeného
předmětu plnění od dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou. Pokud hodnotící komise vyhodnotí
vzorek předmětu plnění jako nevyhovující, tak zadavatel vyzve dalšího účastníka veřejné zakázky v
pořadía stejným způsobem bude ověřovat kvalitu nabídnutého předmětu plnění.

ČÁsr t
Stent pankreatický plastoý rovný

Předmět zakázky
Dodávky stentů pankreatických plastových rovných.
Předpokládané orientační množství za 2 roky plněníje 3OO ks.
Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat či překročit uvedené předpokládané množství

Technická kvalifikační kritéria
Splnění technických kvalifikačních kritérií prokáže dodavatel, kteý předloží seznam významných
dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení s
uvedením jejich ceny a doby poskytnutí a identifikace objednatele.
Zadavatel požaduje doložení realizace alespoň jedné (1) obdobné zakázky s minimálním finančním
objemem plněníve výši 94 275,oO Kč bez DPH za rok. obdobnou zakázkou se rozumídodávky stentů
pan kreatických pIastových rovných.
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Dodavatel prokáže splnění tohoto technického kvallfikačního kritéria předložením SeZnamu
významných dodávek formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za
dodavatele.

ČÁsr tl
Stent pankreatický plastorný single pigtail

Předmět zakázky
Dodávky stentů pankreatických plastových single pigtail.
Předpokládané orientační množství za 2 roky plněníje 100 ks.

Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat či překročit uvedené předpokládané množství

Tech nická kva lifikační kritéria
Splnění technických kvalifikačních kritérií prokáŽe dodavatel, kteý předloŽí seznam významných
dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení s
uvedením jejich ceny a doby poskytnutía identifikace objednatele.
Zadavatel poŽaduje doložení realizace alespoň jedné (1) obdobné zakázky s minimálním finančním
objemem plnění ve výši 33 600,00 Kč bez DPH za rok. obdobnou zakázkou se rozumí dodávky stentů
pankreatických plastových single pigtail.
Dodavatel prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního kritéria předložením seZnamU
významných dodávek formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za
dodavatele.

Společná ustanovení

3. Místo a doba plnění
Místo plnění: Fakultní nemocnice olomouc, konsignačnísklad ll. interní kliniky - endoskopie
Doba plnění: 24 měsíců

4. Podání nabídek
Každý uchazeč je oprávněn podat do každé části pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou
přípustné. Nabídka bude zpracovaná na celý rozsah plnění příslušné části veřejné zakázky malého
rozsahu, nepřipouštíse dílčíplnění. Uchazečijsou oprávněnípodat nabídku do jedné nebo do obou
částíveřejné zakázky.

Lhůta pro podání nabídky končí dnem 20.5.2o22v 10:00 hodín

Nabídka musí být podána pouze v elektronické formě, a to prostřednictvím funkcionality pro
podávání nabídek elektronického nástroje TenderArena dostupného na :.

(www.ego rd i o n. czln a b i d ka G O R D I O N /p rof i l/f n o I ).

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 6 - lnformace k podání nabídek
v elektronické podobě.

5. Hodnotící kritéria
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena V Kč bez DPH.
Nabídková Cena V Kč bez DPH bude koncová a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodávkou.
Nabídková cena bude stanovena za celý rozsah předmětu plněnítj. za celé předpokládané mnoŽství.
Tuto nabídkovou cenu účastník uvede do Krycího listu (příloha č. 1) s tím, že cena bude v členěníbez
DPH, DPH vyčísleno zvlášť a cena včetně DPH.
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Nabídková cena musí být pevná pro předmět plnění zakázky po celou dobu plněníveřejné zakázky a

musí zahrnovat náklady spojené s realizací dodávky vč. veškeých nákladů souvisejících s realizací
dodávky. Do nabídkové ceny musíb1ít zahrnuty i náklady na správnípoplatky, daně, cla, schvalovací
řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod
práv, pojištění, poštovného, balného, přepravních nákladů, dodánína místo plněníapod.

Daní z přidané hodnoty se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněŽní částka, jejíž výše odpovídá
výši daně z př|dané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky.
Účastník bude odpovídat za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s
platnými a Účinnými právními předpisy.

6. obchodní podmínky
Zadavatel stanovil pro plněnípředmětu veřejné zakázky obchodnípodmínky formou závazného textu
kupní smlouvy a smlouvy o zřízení a vedení konsignačního skladu, které jsou součástí této výzvy
k podání nabídky jako Příloha č. 3a, 3b a Příloha č.4a, 4b.

Účastník doplní do textu smlouvy pouze údaje určené k doplnění a tutéž smlouvu vrátí jako součást
nabídky zadavateli.

Návrhy smluv musí být podepsány statutárním orgánem účastníka v souladu s oprávněním jednat
jménem společnosti uvedeném v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je účastník zapsán.
Změny ve smlouvě bude zadavatel povaŽovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém
případě nebude nabídka účastníka hodnocena.

7. Nabídka musí obsahovat
- vyplněnou přílohu č. 1 - Krycí list nabídkové ceny pro část l nebo pro část ll
' návrh kupní smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 3a této výzvy pro část l nebo přílohy č. 3b

pro část ll
' návrh smlouvy o zřízení a vedenÍ konsignačního skladu v závazné podobě dle přílohy č. 4a této

výzvy pro část l nebo přílohy č. 4b pro část ll
' vyplněnou přílohu č. 2 - Cenová ujednání pro část l nebo část ll a přílohu č. 5 - Tabulka splnění

minimálních technických podmínek pro část l nebo pro část ll veřejné zakázky ve formátu .xls
nebo .xlsx

' technickou specifikaci nabízeného předmětu plnění pro kontrolu splnění poŽadovaných
parametrů

. doklady kprokázánísplněnítechnických kvalifikačních kritérií
- prohlášenío shodě, CE

8. ostatnípodmínky
' Zadavatel si vyhrazuje právo zadáni zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu.
' Zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č' 1341201'6 Sb. o zadávání veřejných zakázek

v platném znění, kromě ustanovení 5 6 zákona o zadávání veřejných zakázek.
' Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou poŽadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy
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nebo jména a přrjmení, specifická označení zboŽí a služeb, které platí pro určitou osobu,
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové
vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout i jiné, technicky
a kvalitativně obdobné řešenL které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele
uvedené v zadávací dokumentaci.
Cenová nabídka dodávky zařízení bude konečná, bude zahrnovat veškeré náklady včetně
kompletace, dopravy, uvedenído provozu, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž.
Nabídka musí být zpracována a podána v českém jazyce. Cizojazyčné doklady musí být
předloženy spolu s prostým překladem do českého jazyka. Výjimku tvořídoklady ve slovenském
jazyce a doklady o vzdělánív latinském ]azyce, které mohou být bez překladu. Výjimku dále tvoří
technická dokumentace (prospekty, katalogové listy apod.), které zadavatel může akceptovat
také v anglickém jazyce.

tAlruLTfi Í l{EttrJlcE 0L0t 0U co
l.F' Pavlova í85/6
779 OO Olomouc

Merta, Ph.D., MBA, MPA
o městek Fakultní nemocnice olomouc

Přílohy:
Příloha č. 1- Krycí list nabídkové ceny pro část l a ll
Příloha č. 2 - Cenová ujednánípro část l a ll
Příloha č. 3a _ Návrh kupnísmlouvy pro část l
Příloha č. 3b - Návrh kupnísmlouvy pro část ll
Příloha č. 4a - Návrh sm louvy o zřízení a vedení konsignačního skladu pro část l
Příloha č. 4b _ Návrh smlouvy o zřízení a vedení konsignačního skladu pro část ll
Příloha č. 5 - Splnění minimálních technických podmínek pro část l a ll
Příloha č. 6 _ lnformace k podání nabídek v elektronické podobě
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